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 پل ورسک، خانه  تاریخی نیما یوشیج،  مجموعه عباس آباد بهشهر
سواحل بخش غربی و چشمه باداب سورت از مهم ترین جاذبه های  این استان  هستند

 مازندران
دیار افسانه، تاریخ و طبیعت

مازندران س�رزمین پیون�د تاریخ و طبیعت و افسانه هاس�ت. 
نمی شود نامی از سفر و مقصد سفر بیاید و شمال ایران و به ویژه 
مازندران از قلم بیفتد. این اس�تان پر از فرصت گشت  و  گذار 
است. از جاذبه های تاریخی و طبیعی گرفته تا زیرساخت های 
تفریحی و رفاهی و حتی روستاهایی که چند سال است مورد 

توجه قرار گرفته اند.
برای رفت�ن به مازن�دران چن�د راه اصلی وج�ود دارد. محور 

فیروزکوه، محور هراز و جاده چالوس. هر یک از این 3 محور نیز 
از شهرت خاصی برخوردار است. البته برای رفتن به مازندران 
3 محور دیگر نیز وجود دارد. یکی از رامسر که مسیر دسترسی 
گیالن به ای�ن اس�تان در غربی تری�ن نقطه ماندران  اس�ت و 
دیگر گلوگه در ش�رقی ترین نقطه اس�تان برای گلس�تانی ها 
 و در جنوب ه�م محور کیاس�ر برای دسترس�ی س�منانی ها 

به مازندران است.

محور فیروزکوه

محور فیروزکوه از بهترین محورهای دسترسی به شمال است. برای استفاده 
از این محور باید از جاجرود، رودهن، دماوند و فیروزکوه گذشت. در ادامه هم 
باید گردنه گدوک را طی کرد و روستای معروف ورسک را پشت سر گذاشت؛ 
روس��تایی که با پل معروفش زبانزد عام و خاص اس��ت. در ادامه هم باید از 

سوادکوه گذشت تا به قائمشهر رسید.

سوادکوه
 احتماال نام سوادکوه را ش��نیده اید. شهرستانی که، در مس��یر جاده تهران 
- قائمشهر، دروازه ورودی مازندران محسوب می ش��ود و ساالنه میلیون ها 
نفر از آن عبور می کنند بی آن که بدانند با پش��ت س��ر گذاش��تن این ش��هر 
چند جاذبه گردش��گری را از دس��ت داده اند در حالی ک��ه می توانند در این 
شهرس��تان اقامتی چند روزه داش��ته باش��ند و از تنوع گردشگری آن لذت 
ببرند. سوادکوه دس��ت پری برای مهمانانش دارد. از بناها و مناطق تاریخی 

گرفته تا طبیع��ت بکر و آبش��ارهای زیب��ا و حتی خوردنی های خوش��مزه 
و متن��وع. در این شهرس��تان مش��کلی برای تهیه س��وغاتی ه��م نخواهید 
داشت. صنایع  دس��تی در نقاط مختلفی از این شهرستان بخش جدانشدنی 
اقتصاد خانواده هاس��ت. جاجیم آالش��ت یک��ی از برندهای مط��رح صنایع 
 دس��تی مازندران اس��ت. ایس��تگاه های راه آهن در س��وادکوه هنوز بناهای 
قدیمی با معماری 80 س��ال پیش هس��تند که می توانند برای شما جذاب 
باشند. قس��مت هایی از خط آهن ش��مال را که، به خاطر موازی دیده شدن 
3 خط ری��ل روی کوه ها، به »س��ه خط طال« معروف ش��ده اس��ت فقط در 
س��وادکوه می توانید ببینید. »سه خط طال« و »پل ورس��ک« در این مسیر 
 دیدنی های خوبی هستند و می توانید با 2 شاهکار در مهندسی جهان عکس 

یادگاری بگیرید.

غار اسپهبد خورشید
در س��وادکوه می توانید یک س��لفی خوب با بزرگ ترین طاق طبیعی جهان 
بیندازید. غار اسپهبدخورشید، از مسیر تهران به سوادکوه، بعد از پل ورسک، 

در دسترس ترین جاذبه 
طبیع��ی   - تاریخ��ی 
سوادکوه اس��ت. غاری 

پر رم��ز و راز که از داخل 
خ��ودرو و در مس��یر ه��م 

به چش��م می آید. ای��ن غار 
در منطق��ه دوآب و مقاب��ل 

ورودی خطیرکوه واقع ش��ده است. 
اسپهبد خورش��ید غار - قلعه ای اس��ت که 

داخل آن اتاق هایی از دوره ساسانیان وجود دارد.
از اسپهبدخورشید که بگذریم، شورمست یکی از روستاهای سوادکوه است. 
روستایی در منطقه ای زیبا با دریاچه ای در دل جنگل و ارتفاعات. این دریاچه 
15 هزار متر مربعی در 6 ماه نخست سال مس��افران زیادی را به خود جذب 

می کند. 
آالشت سوادکوه هم یک مقصد کامل گردشگری است .

جویبار و قائمشهر

جویبار و قائمشهر همسایه اند. 2 شهر 
که در ورزش ایران و جهان به ویژه در 
المپیک سهم ویژه ای دارند. قائمشهر 
ش��هر قهرمانان ب��زرگ همچون » 
امامعلی حبیبی « و »بهداد سلیمی« 
است و جویبار پایتخت کشتی ایران. 
اگر به جویبار رفتید، حتما سری به 
روس��تای کالگرمحله این شهر هم 
بزنید و با قطب س��فال شمال ایران 
آشنا شوید. اینجا انواع ظروف زیبای 
سفالی را می توانید با قیمتی مناسب 
تهیه کنید و در کارگاه های س��فال 
هم از نزدیک جدال دستان هنرمند 
س��فالگران و ِگل را ببینید. اگر هم 
جمعه به جویبار رفتید، جمعه بازار 
این شهر را از دس��ت ندهید؛ یکی از 
قدیمی ترین بازارهای هفتگی شمال 
ایران که چند ساعت شما را سرگرم 

پویایی و اقتصاد محلی می کند.
 در قائمشهر هم می توانید از طبیعت 
جاده نظامی لذت ببری��د و در کنار 
رودخانه تالر و مجموع��ه تفریحی 
پارک تالر ک��ه در ورودی غربی این 
شهر قرار دارد، اقامتی کوتاه داشته 
باش��ید. قائمش��هر قط��ب مرکبات 
مازندران اس��ت. بخش عمده ای از 
مرکبات بازار کش��ور در قائمش��هر 
تولید می شود. این یعنی می توانید 
با قیمتی مناس��ب از بازار این شهر 
مرکبات با کیفیت تهیه کنید. ضمنا 
خروجی جنوب��ی این ش��هر محل 
مناس��بی برای خرید سوغاتی های 
مختل��ف محلی اس��ت.وقتی به این 
شهر رفتید، حتما آب بندان و پارک 
جنگلی جاده نظامی و مرداب قادیکال 
را ببینید. راس��تی اگر اهل هیجان 
ورزش هستید و دوست داشتید که 
نش��اط و هیجان فوتبالی یک شهر 
خاص را تجربه کنید، 14 فروردین 
1398 در قائمشهر باشید تا در بازی 
حساس نساجی و س��پاهان، خاص 
بودن هواداری نساجی در قائمشهر 

را ببینید.

غار اسپهبد خورشید
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 محور هراز  
ویژه گردشگری فیلبند و شاهان دشت با آبشار بی نظیرش مسیر شما می توانید قبل از رس��یدن به آمل از 2 روستای محور هراز از دیدنی ترین جاده های مازندران اس��ت. در این 

دیدن کنید.

الویج در روستای سادات محله هم گزینه  دیگر است. در مسیر کناره هم بیشتر از چیزی که فکرش را هتل فراهم نیست. هتل کیانا نزدیک پلیس  راه نور موقعیت خوبی برای اقامت دارد. اقامتگاه بوم گردی هتل نارنجستان هم یک جاذبه گردشگری و هم محلی برای اقامت است، اما امکان اقامت ارزان در این تا رستوران های سنتی. رستوران الله زار و حاج محسن و غذاخوری کاله برخی از آنها هستند.بزنید. این خیابان غذاخوری های زیادی برای سلیقه های مختلف دارد. از رستوران های سلف سرویس اگر مایلید یک وعده غذای گرم و کم هزینه و با کیفیت میل کنید، سری به آشکده بی بی در خیابان هراز از شیرینی سراهای معروف این شهر مانند شیرینی شاه بلوط، شیرینی های محلی آمل را بخواهید. سوغاتی آمل می تواند برای شما شیرینی های محلی باشد. آملی ها در پخت شیرینی ها شهره اند. حتما هم مکانی برای زیارت است، هم س��یاحت. امکانات اقامتی و مکان خرید در آنجا وجود دارد. بهترین مقصد مناسبی برای سفر است. البته امامزاده عبداهلل)ع( چند سال است که به شهر ارتقا یافته است. قدیمی چهارسوق در آمل را از دس��ت ندهید. آس��تانه امامزاده  عبداهلل)ع( در نزدیکی شهر آمل هم بلیرون در جنوب آمل، پل تاریخی دوازده چش��مه در مرکز شهر، پل معلق، هتل قدیمی شهر و بازار روستاهای سنگ درکا، گزناس��را، انگتارود و آلش رود با مناظر زیبای جنگلی در غرب آمل، روستای در آمل و مناطق اطراف هم کم نیس��تند مناطقی که می توان برای گشت و گذار انتخاب کرد. دیدن در جاده هراز می توانند گزینه هایی برای تفریح باشند.آبشار یخی الریجان، آبشار آب مراد السم، کتیبه شکل  شاه و پارک جنگلی میرزا کوچک خان همگی دریاچه ساهون در روستای نوا، آبشارهای شاهاندشت، السم، آبشار قو، دشت دریوک و آبشار کوهره، سنگی کافرکلی در نزدیکی الریجان، روستاهای ییالقی منطقه از جمله پلور، ناندل، نوا، ایرا و آب اسک، شما را می کشند. دریاچه سد الر در 13 کیلومتری پلور، شهر الریجان با آب گرم های معروف، غارهای بگیرید. از مسیر فرعی چالو در جاده هراز به فیلبند می رسید. در جاده هراز جاذبه های زیادی انتظار می برد، در واقع سفر به نقطه ای فراتر از ابرهاست. برای رفتن به فیلبند حتما شرایط جوی را در نظر می شود، باید به جاده هراز بروید. فیلبند ش��ما را به قلب تصاویر رویایی طبیعت رفتن به روستای فیلبند که در تقسیمات سیاسی از توابع بابل محسوب تاریخی که پر از جاذبه های گردشگری طبیعی و تاریخی است. برای آمل-بابل را انتخاب کنید، در هر صورت باید به آمل بروید؛ شهری مازندران ب��ه جای مس��یر پرترافیک کناره، مح��ور خلوت تر به س��مت ش��رق بیایید یا از محمودآباد برای سفر به شرق فرقی ندارد ک��ه از هراز ب��ه مازندران بروید، از چمس��تان آمل
کنید، با تابلوی اجاره ویال و خانه مواجه می شوید.

آبشار شاهان دشت در محور هراز

بابل

بابل شهر بناهای تاریخ معاصر است. چند بنای به جامانده از دوره پهلوی 

اول در این شهر قرار دارد. کاخ سلطنتی بابل واقع در حاشیه جنوبی شهر، 

برج تاریخی که امسال به برج موزه تبدیل شد و تنها برج موزه کشور است و 

موزه گنجینه بابل برخی از این بناها هستند. پل تاریخی محمدحسن خان 

هم در بابل قرار دارد که قدمتی بیشتر از بناهای نامبرده دارد. عالوه بر این ها، 

در بابل بافت های زیبای قدیمی متعددی هم وجود دارد. حتما س��ری به 

محله حصیرفروشان بابل بزنید و به فاصله چند دقیقه از هیاهوی شهر دور 

شوید و سفری به چند دهه قبل داشته باشید. برخی نقاط محله فرقی با یک 

شهرک سینمایی ندارند. مسجد جامع بابل و مسجد محدثین هم از بناهای 

مذهبی با معماری ویژه مازندران هستند. در بابل فرصت دارید که سری 

هم به منطقه زیبای لفور سوادکوه و دریاچه سد البرز بزنید.  اگر قصد دارید 

در بابل غذای ارزان بخورید، س��راغ ساندویچی های این شهر بروید، اما به 

جای فست فود، سراغ ساندویچ »شامی بابلی« بروید. شامی  بابلی اگر از نوع 

درست و واقعی اش باشد، برند خاصی از این غذای پرطرفدار ایرانی هاست 

که ترکیب س��بزی های آن را فق��ط بابلی ها بلد 

هستند. اگر هم خواس��تید کمی بیشتر 

هزینه کنید، رس��توران های خوبی 

در بابل وجود دارد که می توانید 
به آنج��ا بروید. از رس��توران 

حاج مهرداد با کته کباب های 
باکیفیت��ش در می��دان 
کارگر تا رستوران معروف 
حوریا در خیابان شریعتی 
که طعم غذاهایش حتما 
برایتان مان��دگار خواهد 

بود. این شهر هم از قائمشهر 
و هم از آمل قابل دسترس��ی 

است.

بابل رود

فریدونکنار و بابلسر

اگر از نور و محمودآباد، مس��یر کناره را بخواهید 

ادامه دهید و به سمت ش��رق بروید، باید 

ابتدا از سرخرود عبور کنید؛ شهری 

س��احلی ب��ا آپارتمان ه��ای بلند 
که روز ب��ه روز بر تع��داد این 
آپارتمان ها افزوده می ش��ود. 
س��رخرود در ن��وروز پ��ر از 
مسافر اس��ت و شهری ویژه 
در گردش��گری مازن��دران 
محسوب می ش��ود. شور و 
نشاط سفرهای نوروزی را در 
سرخرود می توان دید. ساحل 
آن دارای امکانات زیادی برای 

تفریح و گردشگری است.
با پش��ت س��ر گذاشتن س��رخرود به 

فریدونکنار می رسید. شهر ساحلی دیگری 

که در تعداد مس��افران و مهمانان ش��رایط مشابهی با 

2 شهر همسایه شرقی و غربی اش دارد. بازار ماهی این 

شهر از شهرت زیادی برخوردار است. لذت خرید از بازار 

ماهی فریدونکنار را از دست ندهید. البته در کنار ماهی 

می توانید از بازار فریدونکنار انواع مرغ و اردک و خروس 

محلی را هم خریداری کنید. فقط لطفا الش��ه پرندگان 
مهاجر را نخرید.

 با پشت سر گذاش��تن فریدونکنار، به بابلسر می رسید. 

پیشینه حدود 50 ساله گردش��گری در بابلسر و وجود 

ش��هرک های مهم و مطرح س��احلی در این شهرستان 

سبب شده بابلسر بدون  آن که معرفی خاصی نیاز داشته 

باشد هر سال مقصد میلیون ها مسافر باشد. احتماال نیاز 

چندانی به معرفی زیبایی های بابلس��ر و پارکینگ های 

س��احلی آن نیس��ت. جاذبه مهم بابلس��ر، رودخانه اش 

است که همه آن را می بینند و بس��یاری هم از کنارش 

می گذرن��د. پل تاریخی معلق، س��اختمان ش��هربانی، 

منطقه س��احلی میرود ب��ا امکانات مناس��ب اقامتی و 

رفاهی، دریاچه سد الستیکی عرب خیل، بقعه امامزاده 

ابراهی��م)ع(، اس��کله های قایقرانی بابل��رود، پل معلق 

عابرپیاده بابلس��ر، زیپ الین روی رودخانه، پارک شورا، 

کارتینگ و مجتمع های خرید جدید و جذاب هم در این 
شهر وجود دارد.

رودخانه بابلسر

نور

در نور این فرصت را دارید که هم س��ری به دریا بزنی��د، هم جنگل را 

تماشا کنید و هم کوهس��تان را در بهار به نظاره بنشینید. اگر از غرب 

مازندران قصد س��فر به شرق اس��تان را دارید و احتماال به کندلوس و 

کجور رفته اید، تجربه عبور از یک مسیر جنگلی-کوهستانی و رسیدن 

به دشت رویان را از دست ندهید. با عبور از کجور و پشت سر گذاشتن 

روستاهای متعدد، وارد جاده جنگلی آب پری می شوید و می توانید به 

رویان بروید؛ مس��یری که در بهار حتما در نقاط مختلفی شما را وادار 

به توقف و عکاس��ی می کند. رویان و نور و ایزدشهر شهرهای مناسبی 

برای خریدهای گوناگون هم هس��تند. مراکز خری��د متعددی هم در 

مسیر کناره وجود دارد. در رویان بازار بزرگ این شهر، معروف به بازار 

آستارا نیز از جاذبه های گردشگری است. در نور و ایزدشهر نیز زیاد از 

این بازارها وجود دارد. پارک جنگلی نور با بیش از 400 هکتار وسعت، 

از بزرگ ترین پارک های خاورمیانه و مأمن گونه های گیاهی مانند افرا، 

توسکا و انجیلی است. رستوران، آالچیق، پارک بازی کودکان، مسجد، 

سرویس های بهداشتی و زمین های ورزشی، امکان اقامت را برای شما 

فراهم می کند.  از نور که به س��مت شهر چمس��تان بروید، نرسیده به 

چمستان سمت راست جاده ورودی، دریاچه سد الیماالت را خواهید 

دید. حدود 3 کیلومتر که داخ��ل جنگل بروید، با یک مجموعه رفاهی 

و اقامتی زیبا در دل جنگل مواجه می ش��وید. س��د خاک��ی الیماالت 

با دریاچ��ه ای در دل جنگل، فرصت قایق س��واری الب��ه الی درختان 

جنگل های ش��مال را در اختیارتان قرار می دهد. اطراف سد امکانات 

رفاهی و خدماتی وجود دارد. واحدهای اقامتی اجاره ای نیز می توانند 

مکان های مناسبی برای اقامت شبانه شما باشند.

کشپل و الویج

در سمت راست محور چمستان به آمل ورودی پارک جنگلی کشپل را 

خواهید دید؛ مسیری سبز و زیبا که در نهایت به روستای زیبای الویج 

می رسد. این بخش از س��فر خاصیت درمانی هم دارد. چشمه آب گرم 

الویج فرصت خوبی برای تنی به آب زدن در سرمای کوهستان است. 

عالقه مندان به فرهنگ و شعر و ادبیات در این شهرستان فرصت حضور 

در خانه پدر شعر نو فارسی را هم دارند. این خانه سال 1128 با خشت، 

گل و چوب در روستای یوش به س��بک معماری قاجاری ساخته شده 

است. ارسی ها و نورگیر های مشبک در کنار ارزش معنوی ساختمان، 

این بنا را به مقصد گردشگری فرهنگی و هنری تبدیل کرده اند.

از دیگر جاذبه های گردشگری شهرس��تان نور می توان به بقعه آقا شاه 

بالو زاهد، بقعه جمش��ید کیاسلطان، آبشار سواس��ره بلده، غار پیرزن 

روستای اوکالو نور، بقعه سلطان احمد، پل خشتی نور و کاخ تمیشان 

در 5 کیلومتری شرق نور و قلعه پوالد بلده اشاره کرد. اگر اهل خوردن 

غذای قهوه خانه ای هستید، پیش��نهاد می کنیم که قهوه خانه کوچک 

»عمورضا« را به ویژه برای صبحانه در رویان از دست ندهید. 

خانه نیما یوشیج

ند
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 جاده چالوس 
تا پای علم کوه بروید و س��رمای یکی از بزرگ ترین یخچال های طبیع��ی قاره کهن را شده، البته مقصدی برای سفر خانوادگی معرفی نشده است. اگر اهل کوهنوردی هستید، عنوان هفتمین کوه فنی جهان شناخته می شود و در آن 2 کمپ کوهنوردی نیز ساخته نزدیک به 60 میلیون س��ال در دل 2 قله علم کوه و تخت سلیمان قرار دارد. علم کوه به اجازه دل کندن از این شهر را نمی دهد. بزرگ ترین مجموعه یخچالی خاورمیانه با عمری کالردشت به تنهایی نامی جذاب برای سفر اس��ت. به ویژه در بهار که هوای مطبوعش از مسیر کرج به این شهر هستید، با کلی رس��توران بین راهی هم مواجه خواهید شد.  پارک بنفشه و یخچال طبیعی حصارچال از دیگر جاذبه ها هستند. اگر مسافر چالوس نمک آبرود، ییالق کالردشت، دره رودبارک، آب معدنی دلیر، غار یخ مراد، پارک ورگاویج، مساحت دارد. تپه باستانی کالردشت، هتل بنیاد، تله کابین  پارک جنگل��ی نمک آبرود بی��ش از 2 ه��زار هکتار می توان به دریاچه ولشت رفت.شده است. از مسیر مرزن آباد و غرب چالوس پرندگان مهاجر و آبزی��ان گوناگون تبدیل علت برخورداری از آب شیرین به زیستگاه دریاچه ولشت به وس��عت 15 هکتار به جاذبه های این جاده برنامه ریزی کنید.به چال��وس می توانید برای تماش��ای این جاده گذش��ت، اما پیش از رسیدن دارد. برای رس��یدن به چال��وس باید از می دانند عنوان زیباترین جاده کش��ور را جاده چالوس نیاز به توصی��ف ندارد و همه 

مرزن آباد و اقامتگاه بوم گردی کوچای روس��تای ناتر برخ��ی گزینه های اقامت در این هتل آپارتمان ستاره شهر کالردشت، هتل آپارتمان کاسنیک ولشت در روستای سنار هتل ک��وروش در خیابان 17 ش��هریور چال��وس، هتل آپارتم��ان پروان��ه مرزن آباد، احساس کنید.
شهرستان هستند.

نوشهر

شهر بندری نوشهر تنها شهر شمال ایران اس��ت که هم بندر دارد، هم فرودگاه. 

در نوروز فرصت بازدید از بندر برای خانواده ها فراهم اس��ت. شاید باورتان نشود 

که یکی از غنی ترین ذخیره گاه های گیاهی جهان در نوشهر قرار دارد. تقریبا در 

مقابل محوطه بندر نوشهر و ابتدای ورودی شرقی شهر، باغی بزرگ وجود دارد 

که با تابلوی »باغ گیاه شناس��ی نوشهر« مشخص 
شده است.

چشمه گردو پرآب ترین چشمه غرب 

مازندران در روس��تای سنگ تجن 

با مناظر طبیعی زیباست که هم 
آب آشامیدنی نوشهر و چالوس 
و روس��تاهای اطراف را تامین 
می کند و ه��م می تواند برای 

هر گردشگری جذاب باشد. 
کمتر کس��ی اس��ت ک��ه به 
مازندران آمده باش��د ولی نام 
سی س��نگان را نش��نیده باشد؛ 
پارک جنگلی ارزشمندی که یکی 

از ذخیره گاه ه��ای اصل��ی گونه نادر 
شمشاد محسوب می شود.

کجور

بخش کجور به تنهایی یک مجموعه جذاب برای سفر است. ده ها روستای بکر و 

زیبا در این بخش وجود دارد که توصیف زیبایی ها و جاذبه های هر کدامشان کلی 

زمان نیاز دارد. اما اگر خواستید کجور را در بهار ببینید، یادتان باشد که لباس گرم 

همراه ببرید. »دیوچشمه« را هم حتما در برنامه سفر خود قرار دهید. 

نمی  توان به کج��ور رف��ت و کندل��وس را از دس��ت داد. کندلوس روس��تایی 

منحصربه فرد است که در دل سرسبزی های کجور، با بافت خاص و حفاظت شده 

و موزه مردم شناسی معروفش به مقصد مهمی برای سفر ایرانی ها و خارجی ها در 
مازندران تبدیل شده است.

برای غذا خوردن در نوشهر هم معطل نمی مانید. آنقدر رستوران در مسیر وجود 

دارد که یکی را می توانید انتخاب کنید. رس��توران آفتابگردان از رستوران های 

شناخته شده این شهر است. رستوران حسن رشتی هم در خیابان فردوسی شمالی 

از رستوران های قدیمی محسوب می شود که غذاها در آن قیمت مناسبی دارند. 

رستوران نرگس خاتون در بلوار امام رضا)ع( و کنار اداره راه و ترابری هم گزینه 

مناسبی است.  هتل آپادانا در بلوار بهار آزادی نوشهر، هتل صدف در ابتدای جاده 

نوشهر-رویان، هتل آپارتمان سینا واقع در بلوار آزادی، هتل شالیزار نوشهر، متل 

گلسرخ سی سنگان و متل کندلوس در روستای کندلوس بعضی از اماکن اقامتی 
نوشهر هستند.

رامسر

بس��یاری افراد رامس��ر را فقط با چند جاذبه معروفش مانند هت��ل قدیم، بلوار معل��م، تله کابین و 
ساحل و پالژ می شناسند، اما این شهرستان جاذبه های متعددی دارد که می تواند شما را ساعت ها 
سرگرم کند. می توانید در 29 کیلومتر جنوب غربی رامس��ر به روستای جواهرده بروید که شاهکار 
طبیعت مازندران اس��ت. گهواره سنگی، سالژپشته، شیرسنگي، مس��جد آدینه، گورهاي گبري و 
چش��مه هاي زیباي طبیعي از مناطق دیدني جواهرده هستند. بازار صنایع دستی و غذاهای محلی 
هم در این روستا داغ اس��ت. به ویژه در نوروز که مس��افران زیادی هم حضور دارند. از ابتدای جاده  

جواهرده در میدان غربی رامسر مس��یر پارک جنگلی صفارود آغاز می شود و پس از 9 کیلومتر به 
پارکی در میان دره و کنار رود صفارود می رسید. جنگل، رودخانه، آب معدنی و آب و هوای مطبوع 
از جاذبه های مکمل این پارک هس��تند. امکان اقام��ت موقت هم وجود دارد. یک��ی از جاذبه های 
جواهرده برای شما می تواند تماشای کارگاه نمدمالی اس��تاد »یحی شاه نظری« نمدمال برجسته 
رامسری باشد. کاخ مرمر  را هم در رامسر ببینید. هتل پارسیان آزادی)قدیم( در خیابان سخت سر، 
هتل بزرگ ملکش��اه در خیابان ش��هید خلعتبری، هتل مهتاب جواهرده، اقامتگاه بوم گردی مهر 
 و اقامتگاه بوم گردی زلزالن دش��ت جواهر رامس��ر که خانه م��وزه قاجاری ه��م دارد، گزینه های 

مناسبی هستند.

تنکابن

تنکابن شهرستان جنگل و رود و دریاست. 
کاکایی ها هر سال در فصل سفر مهمانش 
می شوند و از دستان مردم نان می گیرند. 
اگر به این شهرس��تان رفتید حتما سری 
به پل چشمه کیله تنکابن بزنید. تنکابن، 
نش��تارود، خرم آباد، ش��یرود، عباس آباد، 

سلمان ش��هر و کالرآب��اد از ش��هرهای این 
شهرستان هستند. دش��ت دریاسر در تنکابن 

با ارتفاع 180 متر از سطح دریا و مساحتی حدود 
20 هکتار، چش��م انداز و فضای خوبی برای گشت و 

گذار و عکاسی است.
سه هزار نام دره ای با جنگل ها و درختان مرتفع، وسیع و بکر است 
که در کنار رودخانه  سه هزار، چشمه های آب و آبشار و آب و هوای 
خاص منطقه، مجموعه ای برای استراحت و آرامش گردشگران به 
صورت طبیعی فراهم آورده اس��ت. در فاصله ای اندک از سه هزار، 
چش��مه آب معدنی »ش��لف« در غرب رودخانه »پرور« روستای 
»میان رود« قرار دارد که به دلیل برخورداری از امالح معدنی برای 
درمان بیماری های گوناگون مفید است. آب این چشمه خوردنی 
است و طعم متفاوتی دارد. شلف می تواند از معدود تجربیات شما 
برای نوشیدن یک لیوان لیموناد طبیعی که از دل زمین می جوشد 
باشد. قلعه تنکابن مربوط به س��ده 6 هجری قمری است که سال 
1386 ثبت ملی ش��د. . قلعه تاریخی مارکو قلعه دیگری است که 
بین رامسر و تنکابن قرار دارد.   برای صرف غذا در تنکابن می توانید 
رستوران های متعددی پیدا کنید. رس��توران گیل در بلوار شهید 
شیرودی تا رستوران تنکابن که در کنار پارک کریم آباد واقع شده، 
انواع غذاهای ایرانی و محلی را با قیمتی مناسب در اختیارتان قرار 
می دهد. هتل گل در شیرین دشت عباس آباد، هتل آپارتمان رادمهر 
در بازار ش��یرود، اقامتگاه بوم گردی خونه مادرجون در روس��تاي 
چالکش و اقامتگاه بوم گردی کلچال در روستاي گاوپشته برخی از 

گزینه های اقامت در تنکابن هستند.

 جاده چالوس 

روستای  کندلوس

چشمه کیله 

عباس آباد

عباس آباد شهرستانی با شهرهای سلمان شهر، عباس آباد، نشتارود 

و کالرآباد است و معموال از پرمسافرترین نقاط مازندران محسوب 

می شود. در این شهرستان نیز به اندازه کافی محلی برای اقامت 

و رس��توران وجود دارد اما اگر قصد داشتید که در عباس آباد هم 

ساعاتی را به گشت و گذار بگذرانید، به جز مجموعه های تجاری، 

تفریحی و رستوران ها به جاذبه های طبیعی هم سری بزنید.

پارک ملی خشکه داران در کیلومتر 30 محور تنکابن به چالوس 

بعد از شهرس��تان عباس آباد و قبل از سلمانشهر در کنار جاده و 

120 متری دریا قرار دارد که منطقه ای حفاظت شده برای آخرین 

بازمانده ه��ای اکوسیس��تم های جنگلی جلگه ای ش��مال ایران 

است. اینجا با طبیعت واقعی غرب مازندران آشنا خواهید شد و 

درمی یابید که چهره واقعی استان چگونه 
بوده است. 

غ��ار دانیال با پهن��ای ورودی 

2 ت��ا 5 مت��ر که ب��ه گفته 

بومیان بی��ش از 6 هزار 

مت��ر ط��ول دارد، در 

همین شهرستان قرار 
دارد. درون غار سرد 
و آب ج��اری داخل 
آن قابل آش��امیدن 

از  س��قفی  اس��ت. 

استاالکتیت های آهکی 

آن در کن��ار یکدیگ��ر 

منظره ای ش��گفت انگیز را 

پدید آورده اند. غ��ار دانیال در 

ارتفاعات مشرف به سلمان شهر قرار 
دارد.

سلمان شهر
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 کیاسر و تماشای 
چشمه اسرارآمیز 

باداب سورت 

یک��ی از محورهای دسترس��ی ب��ه مازندران 
محور کیاس��ر است که در مس��یر سمنان به 
س��اری ق��رار دارد. اهمیت گردش��گری این 
مسیر چش��مه های اس��رارآمیز باداب سورت 
اس��ت. هر چند که می گویند باداب سورت 2 
نمونه مش��ابه در آمریکا و ترکی��ه دارد، اما به 
خاطر تنوع رنگ و مزه  های آب، این چش��مه 
در تم��ام دنیا نظی��ر ندارد. برای رس��یدن به 
چش��مه های س��ورت باید وارد جاده کیاسر 
شوید. از چهاردانگه به روس��تای »اروست« 
بروید. حد فاصل روس��تاهای »اروس��ت« و 
»مالخواست« باید مسیری 8 کیلومتری را در 
روستا پشت سر بگذارید. راه مستقیم خاکی به 
سمت چشمه  می رود. به آنجا که رفتید لطفا 
وارد چشمه ها نش��وید. حال این چشمه ها به 
خاطر بی مالحظگی ما خوب نیس��ت. در این 
منطقه حتما از معماری روس��تای اروست و 
مالخواس��ت هم لذت ببرید. روستاهایی که 
به سبک ماسوله ساخته شده اند. 30 کیلومتر 
بعد از »سورت« به دیدن دریاچه »چورت« در 
60 کیلومتری ساری بروید. دریاچه »اَلندان« 
را در 70 کیلومتر س��اری و بخش چهاردانگه 
حتما ببینید. در بهار سرسبزی و بوی گیاهان 
دارویی اط��راف این دریاچه بی نظیر اس��ت. 
در مسیر کیاسر - س��اری، 12 کیلومتر مانده 
به س��اری، هتل جنگلی زیبایی است که اگر 
قصد اقامت در آن را نداش��ته باشید می تواند 
برای گشت و گذار پذیرای ش��ما باشد. هتل 
»هفت خ��ال« هم در 55 کیلومتری س��اری 
قرار دارد. اگر می خواهید از طبیعت بیش��تر 
لذت ببرید و با شب مانی در خانه ای روستایی 
یا اقامتگاهی بومی بنا دارید از هزینه های سفر 
بکاهید، برای اقامت به خانه های روس��تایی 
در »مالخواس��ت« بروید. آش ه��ای کم نظیر 
محلی را می توانید در اقامتگاه های روستایی 

چهاردانگه و دودانگه پیدا کنید. 

سلمان شهر

ساری
اگر می خواهید ب��ه مرکز و ش��رق مازندران بروی��د باید از 

قائمشهر بگذرید و به ساری برسید. 
برای گردش در س��اری دس��ت کم یک روز زمان نیاز است. 
شهرداری ساری چند سال است که تورهای نوروزی رایگان 
برپا می کنید. می توانید از این تورها اس��تفاده کنید و شهر 
را با جاذبه هایش ببینید. هسته مرکزی ش��هر پر از بناهای 

قدیمی است.
عمارت 150 س��اله ُکلبادی موزه کوچکی است که نزدیک 
میدان اصلی واقع شده و به تنهایی دیدنی است. خانه  فاضلی 
نیز دیوار به دیوار موزه، عمارتی زیبا در محله آب انبار نو است. 
از راه خانه کلبادی می توانید به حمام وزیری دوره قاجار بروید 
که از لحاظ نوع معماری، مصالح و ویژگی های ساختمانی از 

بناهای مشهور است.
پارک ملل در حاشیه رود تجن و ش��رق ساری محل خوبی 
برای گشت و گذار در کنار رودخانه است. خروجی ساری را 
که به سمت شهر سورک بروید پارک جنگلی شهید زارع در 
دسترس شماس��ت. در این پارک فضای بازی، امکان اقامت 
ش��بانه، برپایی چادر و خدمات رفاهی و فروش��گاهی وجود 

دارد.
بخشی از معماری عصر صفوی که در اصفهان به طور کامل 
می توان آن را دید، در شمال ساری و شهر ساحلی فرح آباد، 
که روزگاری پایتخت دوم شاه عباس صفوی بود، قرار دارد. 
جاده فرح آباد، پیش از رسیدن به ساحل، شما را به مجموعه 
تاریخی فرح آباد می رساند. مسجدی زیبا با حیاط و شبستان 
و رواق های جذاب به س��بک معماری عص��ر صفوی که در 

نزدیکی دریا از شما میزبانی می کند.
در مس��یر فرح آباد آنقدر غذاخوری و سفره خانه و رستوران 
وجود دارد که برای انتخاب سردرگم می شوید. »شالی« یکی 
از رستوران های معروف و پرمشتری این جاده است. بسته به 
نوع غذا به قیمت های مختل��ف می توانید غذاهای با کیفیت 
میل کنید. اما اگر از طرفداران آش های مختلف هس��تید و 
می خواهید هزینه کمتری هم برای غذا صرف کنید، س��ری 
به آشکده مادربزرگ ساری در سه راه کشاورزی بزنید. شعبه 
اصلی این آشکده در قائمشهر است. اینجا با هزینه ای اندک 

می توانید یک وعده غذای گرم با کیفیت میل کنید.
خانه های روس��تاهای اطراف فرح آباد برای اقامت مسافران 
آماده اند. س��اری چند هتل مناس��ب ه��م دارد. برای خرید 
سوغات می توانید از فروشگاه های مراکز خرید جاده فرح آباد 
و هم از بازارهای ساری ترشی، مربا و صنایع  دستی تهیه کنید. 
صنایع  دس��تی اصیل مازندران را از فروشگاه بزرگ صنایع 

 دستی خیابان مالمجدالدین بخواهید.

نکا

در ادامه مسیر شرقی استان مازندران باید از نکا گذشت. نکا را به شهر 
صنعت و سیمان می شناسند. اما این شهر هم می تواند برای شما جذاب 
و خاطره انگیز باشد. بقایای کش��اورزی با 13 هزار سال قدمت و خانه  
مردمی را که پیش از آریایی ها در این منطقه زندگی می کردند در غار 
»کمیش��ان« می بینید. این غار برای عالقه مندان به باستان شناس��ی 
و طبیعت گردی جذاب اس��ت. کمیش��ان در5 کیلومت��ری نکا و 10 
کیلومتری بهشهر، یک کیلومتری شرق روستای »کمیشان« قرار دارد. 

آب معدنی ُقرمرض
چش��مه آب معدنی »قرمرض« ب��ا خاصیت درمانی کلی��وی در پارک 
جنگلی نکا در فاصله 10 کیلومتری شهر نکا بین روستاهای »زرندین 
علیا« و »درویشاندر« اس��ت. آب این چشمه به دفع سنگ کلیه کمک 
می کند.»زروم« روستایی رنگارنگ در 70 کیلومتری نکا است. اقامتگاه 
بوم گردی این روس��تا در همه  فصول سال پذیرای گردشگران است. به 
زروم که بروید عمق صمیمیت یک روستا را درک خواهید کرد. همان جا 
می توانید محل اقامت مناس��ب انتخاب کنید و غذای محلی با کیفیت 

بخرید.

بهشهر

بهشهر که به خاطر زیبایی هایش در دوره صفویه به اشرف البالد مشهور شد، از 

قدیم تاکنون یکی از زیباترین شهرهای مازندران است. شبه جزیره میانکاله، یکی 

از مهم ترین مناطق حفاظت شده در شمال ایران اس��ت. اگر هر بار که به شمال 

آمدید فقط به ساحل و دریا و جنگل رفتید، این بار بازدید از میانکاله را در برنامه 

قرار دهید. هر ساله بیش از صدها هزار پرنده مهاجر وارد این منطقه حفاظت شده 

می شوند. بهترین فصل برای سفر به میانکاله بهار است. برای رفتن به میانکاله 2 

مسیر اصلی وجود دارد؛ راه اول ساری – نکا – بهشهر - بندر امیرآباد و میانکاله 
- و راه دوم ساری –سورک - دشت ناز – گهرباران 

بندر امیرآباد و میانکاله است.
 اگر مایل به دیدن مزارع زیبا، دیدار 

از پارک حیات وحش دش��ت ناز، 
که محل پرورش گوزن خالدار 

آسیایی است، تاالب زیبای 
زاغمرز و حرکت در مس��یر 
س��احلی دریای مازندران 
هس��تید، مس��یر دوم را 

انتخاب کنید.
مجموعه باغ های عباس آباد 

در 9 کیلومتری بهش��هر، در 
دامنه رش��ته کوه ه��ای البرز 

ق��رار دارد. ورودی ج��اده فرعی 
مسیر این باغ، از داخل شهر بهشهر 

می گذرد. این مجموعه ش��امل چش��مه، 
مخزن، گل باغ، کاخ، حمام، آس��یاب آبی و 2 برج 

آجری است. تاریخ و طبیعت در عباس آباد پیوند عجیب و زیبایی با هم خورده اند. 

کاخ زیبا و تاریخی صفی آباد که متعلق به مادر شاه عباس صفوی بود در جنوب 

غرب بهشهر و باالی ارتفاعات منتهی به دشت قرار دارد. با توجه به پیگیری های 

استانداری مازندران و وعده وزیر اطالعات، نوروز 1398 به احتمال بسیار زیاد، 

بازدید از این کاخ فراهم می ش��ود. می توانید از نخستین مسافرانی باشید که به 

تماش��ای این کاخ زیبا می رود. این که در دل شهری شمالی، حضور در یک باغ 

ایرانی مانند آنچه در اصفه��ان دیده اید را تجربه کنید برایتان جذاب نیس��ت؟ 

در پارک ش��هرداری این اتفاق برایتان خواهد افتاد. باغ��ی به جامانده از دوران 

صفویه که در مرکز شهر قرار دارد. با عمارتی تاریخی که متأسفانه هنوز به عنوان 
شهرداری استفاده می شود. حتما به این باغ سری بزنید.

گلوگاه
گلوگاه نقطه اتصال تاریخ و طبیعت است. در این مسیر سوار 
بر ماشین زمان به هزاران سال قبل سفر می کنید. چیزهای 

شگفت انگیزی در مسیر گلوگاه به انتظارتان نشسته است.

توسکاچشمه؛ سرد و لذت بخش
اگر پارک های جنگلی برایت��ان جذابیت دارد و دلتان برای 
هوای پاکیزه، سرد و دل پذیر لک  زده، پارک جنگلی »توسکا 
چشمه« در 50 کیلومتری جنوب گلوگاه را از دست ندهید.

 در گورستان تاریخی »سفید چاه« با بیش از 15 تا 20هزار 
قطعه سنگ خاکس��تری به پا ایس��تاده  مواجه می شوید. 
سنگ هایی که نقوش نمادین و مرموزی روی آنها حک شده 
است. می توانید در امتداد پارک جنگلی توسکا چشمه و بعد 

از طی مسافتی حدود 20 کیلومتر به »سفیدچاه« برسید.
 در هر ش��عبه ای از اکبرجوجه خوردن ای��ن غذای خاص 
شمالی به شما می چس��بد، اما لذت خوردن اکبرجوجه در 
شعبه اصلی و خاستگاه این غذا بیشتر است. شعبه اصلی و 

نخستین اکبرجوجه در گلوگاه وجود دارد.
 در روس��تاهای س��راج محله، نصرت آباد و تیله نو و خیابان 
15 خرداد گلوگاه می توانید از کارگاه های صنایع  دس��تی 
پیکرتراشی، سفال سرامیک، چرم  دست دوز و ساخت ساز 

سنتی بازدید کنید و سوغاتی با کیفیت بخرید.
5 کیلومتر بعد از بهش��هر در خلیل ش��هر س��راغ روستای 
کرمانی محله را بگیرید. خانه  روستایی»کومه« در این روستا، 
زیبا و صمیمی اس��ت. اقامت در این خانه برای گردشگران 
ایرانی و خارجی خاطرات خوبی ساخته است. خانه مسافر 

»برکه« نیز با امکانات مناسب در جوار »کومه« قرار دارد.

روستای زروم
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